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ALEKSANDER NYREK 

STAN PRAKTYKI I WIEDZY LEŚNEJ NA ŚLĄSKU 
DO POŁOWY XIX WIEKU 

Gospodarka leśna na śląsku nie doczekała się jeszcze specjalnej mo
nografii. Brak też osobnej pracy o stanie wiedzy i praktyki leśnej 1• Nie 
znaczy to jednak, aby nie było prac, które w węższym lub szerszym 
stopniu poruszały wybrane zagadnienia z zakresu leśnictwa. Tego typu 
prac jest znaczna ilość, i to zarówno w języku czeskim i niemieckim, jak 
i polskim. 

W niniejszym opracowaniu ze względu na brak miejsca zrezygnowa
no z dokładniejszej prezentacji wykorzystanej literatury, dostępnej prze
de wszystkim w bibliotekach krajowych 2. Jeśli chodzi o literaturę czeską, 

· to przede wszystkim wymienić należy prace następujących autorów:
J. Nozicki, J. E. Chadta, M. Smerdy, J. Macurka, V. Davidka 3• Niewątpli
wie prace wymienionych autorów są niezastąpione dla poznania dziejów

gospodarki leśnej na Śląsku Cieszyńsko-Opawsko-Karniowskim. Nato
miast dla faw. śląska pruskiego dają cenne wiadomości jedynie do po
lowy XVIII w. Jest to zrozumiałe, gdyż do dziejów gospodarki leśnej na

1 Prace syntetyczne A. Z a b  k o  - P ot op o w i c z  a, Zarys Tozwoju wiedzy leśnej 
do pierwszej wojny światowej, Wrocław 1968, i A. Z a b  ko - P ot op o w i c z  a, 
i J. Br od y, Dzieje lasów, leśnictwa i dTZewnictwa w Polsce, Warszawa 1965, ze 
wz ględu na swój charakter oraz brak wcześniejszych opracowań monograficznych 
nie spełniają tych zadań. 

2 Dokładniejsza prezentacja literatury dotyczącej dziejów lasów, ileśnictwa
i drzewnictwa na Sląsku byłaby możliwa jedynie w osobnym studium. 

· · 

s J. N o z il: k a, Z minulosti slezskych lesu, Opava 1956; t e  n że, Pfehled vyvoje 
nasich Zesu, Praha 1957; J. E. C h a d t - S e v e t i n s k y, Dejiny Zesu a lesnictvi 
v Cechach, na MoTave a ve Slezsku, Pisek 1913; M. S m e r  d a, Tesinske komorni 
panstvi v polovine 17 stoleti (Slezsky sbornik, LVII, 1959, nr 1, s. 39-73); t e  n że, 
Opolskie i kozielskie majątki kameTalne w latach 1666-1727 (Sobótka, R. XIV, 
1959, nr 4, s. 529-579); J. Ma c ur e k, Valasi na Tesinsku po 30-lete valce (Slezsky 
sbornik, Lil,. 1954, nr 1-2, Opava 1956); V. D a v i d  e k, Osidleni Tesinska Valachy, 

Praha 1940. 
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Śląsku pruskim brak jest w archiwach czeskich odpowiednich materia
łów źródłowych. Przy opracowywaniu dziejów śląskiej gospodarki leśnej 
jest wskazane możliwie pełne wykorzystanie opracowań czeskich, śląska 
bowiem gospodarka leśna, szczególnie w dobrach kameralnych w XVI, 
XVII i pierwszej połowie XVIII w., korzystała niewątpliwie z doświad
czeń czeskich. Oczywiście trzeba także dostrzegać i to, co różniło śląską 
organizację łowiecko-leśną od czeskiej. Z opracowań niemieckich wymie
nić należy dzieła następujących autorów: A. Bernhardta, A. Hassa, L. Ja
cobiego, E. W. Marona, F. Schubego, A. Tramnitza, a także H. Fechnera, 
J. Partscha, W. Kuhna, F. Zimmermana, A. Nowacka, F. Triesta, A. Vie
tinhoff-Riescha, J. Heisiga, Klawittera i F. Firbasa 4. Opracowania nie
mieckie są cenne przede wszystkim ze względu na bogaty materiał fak
tograficzny. Pozwala to niejednokrotnie uzupełnić luki spowodowane
zniszczeniem pewnych materiałów archiwalnych. Należy także stwier
dzić, że większość opracowań niemieckich wykazuje nadmierną skłon
ność do gloryfikacji poczynań państwa pruskiego w zakresie wprowadza
nia nowego porządku leśnego na Śląsku. Szczególnie podkreśla się zasługi
Fryderyka II, pomijając wiele postępowych ustaw i instrukcji z okresu
wcześniejszego, które już od pierwszej połowy XVI w. stawiają leśnic
two śląskie bardzo wysoko w hierarchii europejskiej 5

• 

Historycy polscy dziejami lasów, leśnictwa i gospodarki leśnej na 
Śląsku zajmowali się dotąd tylko w niewiel:kim stopniu. Z ważniejszych 

4 A. B e r n h a r d t, Geschichte des Waldeigentums (Waldwirtschaft und Forst
wissenschaft in Deutschland, t. I-III, Berlin 1872-1875); A. H a a s  s ,  Ist Schlesien 

Holznoth vorhanden oder zu furchten? Wrocław-Racibórz 1840; L. Ja c o b  i, Land.
liche Zustande in Schlesien, Wrocław 1884; E. W. Ma r o n, Grundriss und Statut 

zur Versicherung der Privat und Comunalwalder der Provinz Schlesien, Opole 1865; 
T. S c  h u b  e, Waldbuch von Schlesien, Wrocław 1906; A, Tr am n i t z, Schlesiens

For sten, Wrocław 1869; H. F e  c h n e r, Wirtschattsgeschichte der preussiSchen Pro
vinz Schlesien 1741-1806, Wrocław 1907; J. Pa r t  s c h, Schlesien, t. I, Wrocław
1896; W. Ku h n, Siedlungsgeschichte Oberschlesiens, Wilrzburg 1954; F. Zi m m e r

m a n n, Beytrag'} zur Beschreibung von Schlesien ... , t. I-XIII, Brzeg 1783-1796;
A. N o w a c k, Die Reichsgraten Colonna Freihern von Fels aut Gross Strehlitz,

Tost und Twarog in Oberschlesien, Strzelce Opolskie 1902; F. Tr i e  s t, Topo

graphisches Handbuch von Oberschlesien, Wrocław 1865; A. Vi e t  i n h o  f f  -
- R i e  s c h, Der Oberlausitzer Wald, seine Geschichte und seine Struktur bis 1945, 

Hanower 1961; J. H e  i s  i g, Historische Entwickelung der landwirtschajtlichen Ver

hiiltnisse aut den reichsgratlich treistandesherrlich Schatfgotischen Gii.terkomplexen 

in Preussische-Schlesien, Jena 1884; K 1 a w i t t e r, Forst und Jagd. Geschichte der 

Falkenberg in Oberschlesien, Niemodlin 1929, s. 105-112 i 229-241; F. F i r b a  s, 

Waldgeschichte Mitteleuropas, t. I-II, Jena 1949 i 1952. 

s Na Sląsku już od 1541 r. stosowano zręby niemal całkowite z pozostawianiem 
wybranych nasienników do odnowienia lasu. Dzielono przy tym las na tyle części 
do wyrębo, aby nim ostatnia część poddana zostanie eksploatacji, pierwsza już od

rosła do wyrębu. 
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opracowań wymienić należy prace J. Brody, S. Inglota, A. Zabko-Poto
powicza, J. Janczaka, J. Zolla i A. Nyrka 6• Cennych wiadomości doty
czących leśnictwa śląskiego dostarczają także publikacje J. Chlebowczy
ka, W. Długoborskiego, Z. Kwaśnego, S. Michalkiewicza, L. Wiatrowskie
go, T. Marszałka oraz etnograficzne studia L. Dubiela, S. Broniicza i A. Na
sza 1. Na uwagę zasługują także opublikowane bezpośrednio po wojnie 
prace F. Krzysika, T. Włóczewskiego i J. Gieysztora 8• Celem ich było 
zorientowanie w problematyce śląskiej gospodarki leśnej pracowni�ów 
formującej się administracji leśnej w województwach śląskich po II woj
nie światowej. Oceniając literaturę polską stwierdzić należy, że dotąd 
pozostaje ona pod wpływem literatury niemieckiej. Szczególnie odnosi 
się to do opracowań syntetycznych J. Brody, S. Inglota i A. Zabko-Po
topowicza s. Chociaż prace nad strukturą lasów śląskich w przeszłości zo
stały już zapoczątkowane przez historyków polskich, to jednak w dal
szym ciągu odczuwa się potrzebę badań w tym zakresie w oparciu o bo
gate materiały katastralne i kartograficzne 10

• Badania takie mają przecież 

o Por. przypis 1 oraz S. I n g 1 o t, Zarys dziejów nauk rolniczych i leśnych
w Polsce, Kraków 1948; t e  n ż e, Gospodarka leśna (Słownik starożytności słowiań
skich, t. II, cz. 1, Wrocław 1964); J. Ja n c z a k, Okręgi rolnicze Polski zachodniej 
i północnej w pierwszej połowie XIX w., Wrocław 1969; T. Z o 11, Puszcza Bo� 
lesławiecko-Zgorzelecka (Dzieje lasów, leśnictwa i drzewnictwa w Polsce, pod red. 
A. Zabko-Potopowicza i J. Brody, Warszawa 1965); A. N y  r e k, Lasy górnośląskie
i ich struktura w pierwszej połowie XIX w. (Acta Universitatis Wratislaviensis,
No 155, Historia �XI, Wrocław 1972).

7 J. C h 1 e bo w c z y  k, Szałaśnictwo i gospodarka leśna w Beskidzie Sląskim
(Studia i Materiały z Dziejów Sląska, t. V, Wrocław 1963); W. D ł u go bo r ski, 
Ekonomika górnośląskiego hutnictwa w XVIII w. (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej w Katowicach, nr 19, 1963); t e  n ż e, Geneza industrializacji Górnego 
Sląska (Zaranie śląskie, R. �XII, 1963, z. 2); Z. K w  a ś n y, Hutnictwo żelaza na 
Górnym Sląsku w I poł. XIX w., Wrocław 1968; S. M i c h  a 1 k i  e w  i c z, Gospo..: 

darka magnacka na Sląsku w drugiej połowie XVIII w. na przykładzie majątku 
Książ, Wrocław 1969; L. W i a t r o  w s k i, Ekonomika hutnictwa żelaza w księstwie 
pszczyńskim od XVII do początku XIX w. (Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 37, 
1965, Historia X); T. M a r s  z ale k, Zarys historii Spółki Leśnej w Wolnym 
Kadłubie (Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy, R. IV, 1970, nr 2/14, s. 100-124); 
L. D u  bi e 1, Bartnictwo i pszczelarstwo na Sląsku (Zaranie śląskie, R. XVII, 1958,
z. 3, s. 43-63); S. B r o n i c z, Gospodarka trzebieżowo-żarowa w Beskidzie Sląskim
(tamże, R. XVIII, 1959, z. 1); A. N a s  z, Wpływ śląsko-łużyckiej rubieży leśnej na
dynami�ę procesów etnograficznych (Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka,
R. XIII, 1958, nr 3).

s T. K r  z y s  i k, Drzewnictwo i przemysł leśny na Sląsku (Gospodarstwo wiej-
skie na Ziemiach Odzyskanych, Warszawa 1948, nr 8); T. W l ó c z  e w  s ki, Leś
nictwo Sląska (tamże); J. G i e y s z t o r, Łowiectwo na Sląsku (tamże). 

9 Zob. przypis 6. 
10 Szczególnie przydatne mogą okazać się materiały zawarte w katastrze karo- . 

lińskim z lat 1721-1740. Odpowiednie ksi�gi tego katastru odnoszące się do śląska 
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nie tylko wartość dla samych historyków, ale interesują także leśnictwo 
i nauki przyrodnicze 11• Przed historykami polskimi stoi także zadanie 
wyjaśnienia i udokumentowania współzależności między deforestacją na 
śląsku a wzmaganiem się szkodliwych zjawisk klimatyczno-meteorolo
gicznych oraz powstawaniem niekorzystnych zmian ekologicznych. 

Jeśli chodzi o materiały źródłowe zarówno ·rękopiśmienne, jak i dru
kowane, na których oparto artykuł, to do najwcześniejszego O'kresu spo
tykamy cenne wiadomości w dolrumentach opublikowanych w Kodeksie 
dyplomatycznym Śląska 12, szczególnie w t. XX i XXI zawierających 
dokumenty dotyczące górnictwa śląskiego. Źródła te przydatne są do 
badań nad zasadami i sposobami eksploatacji pożytków leśnych na Ślą
sku od początku XIV w. aż do wojny trzydziestoletniej. Bardzo cenną 
publikacją źródłową do badań nad stanem praktyki i wiedzy leśnej, a tak
że organizacji administracji i pracy w śląskiej gospodarce leśnej są in
strukcje gospodarcze dla dóbr pszczyńskich 13. O stanie praktyki i wiedzy 
leśnej mówią nie tylko instrukcje dla górników, hutników, zarządców 
dóbr i urzędników kluczy, a nawet i przemysłów propinacyjnych. Nader 
cenny materiał źródłowy do badań nad praktyką i wiedzą leśną na Śląsku 
zawiera dawna śląska literatura fachowa. Na szczególną uwagę zasługują 
prace J. Colera, J. J. Leopoldta i H. G. Dresky'ego 14. Należy zaznaczyć, 
że spośród tych ,publikacji najbardziej zbliżona do praktyki jest praca 
Leopoldta, który w pierwszej połowie XVIII w. pełnił obowiązki zarządcy 

dóbr Hochbergów na Śląsku. Na uwagę zasługują także edycje urbarzy 
śląskich z XVI-XVIII w., w których są informacje o prawach i powin-

polskiego znajdują się już w polskich archiwach. Biblioteki polskie dysponują 

także wykonanymi w pierwszej połowie XVIII w. przez J. W. Wielanda i M. Schub
bartha mapami Sląska. Natomiast fotokopie jeszcze dokładniejszej mapy Wredego 

z drugiej polowy XVIII w. znajdują się w Pracowni Atlasu Sląska PAN we Wro
cławiu. Oczywiście jeśli chodzi o XIX w., to dla tego okresu zarówno materiały 
opisowe, jak i kartograficzne są znacznie bogatsze. Zob. A. N y  r e k, O potrzebie 
zespołowych badań geograficzno-historycznych na Sląsku (Acta Universitatis Wra

tislaviensis, nr 97, Historia XV, 1969, s. 68 i n.). 
11 T. Z o 11, Podstawowe zagadnienia zagospodarowania lasów górskich w Su

detach (Sylwan, t. 102, 1958, z. 5/6); T. Wł ó c z  e w  s k i, Materiały do poznania 
zależności między drzewostanem i glebą w przestrzeni i w czasie (Roczniki Nauk 

Leśnych, V, 1954, s. 161 i n.). 
12 Codex diplomaticus Silesiae ... , t. I-XX1XIV, Wrocław 1858-1927. 
13 Instrukcje gospodarcze dla dóbr pszczyńskich od polowy XVII do początku 

XIX w., do druku przygotowali S. Inglot i L. Wiatrowski, Wrocław 1963. 
14 J. Co l e  r, Oeconomia ruralis et domestica, Lipsk 1595-1605; J. G. L e  o

p o ł d t, Nutzliche und aut die Erfahrung gegriindete Einleitung zu der Land-Wir
schaft, żary 1750; H. G. D r e s  k y, Die Grundsćitzen und Erfahrung abgehandelte, 
t. 1-111, Wrocław 1771-1773.
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nościach poddanych z tytułu korzystania 2. pożytków leśnych 1s. Pewne 
W2ll'nianki o daiwnym porządku leśnym na Sląsku zawiera także kilkuto
mowy zbiór ustaw cesarsko-królewskich z przełomu XVII i XVIII w. 1s 

W niniejszym opracowaniu zostały wykorzystane także archiwalne 
materiały źródłowe rozproszone po różnych zespołach. Najbogatsze mate
riały do interesującego nas tematu zachowały się w Archiwum Państwo
wym M. Wrocławia i Woj. Wrocławskiego we Wrocławiu, w zespole daw
nej rejencji opolskiej 11. Z archiwów czeskich na pierwszym miejscu po
stawić należy Statni ustredni archiv w Pradze oraz Zemedelsko-lesnicky 
archiv w Opawie 1s. Kolejno wymienić należy Deutsche Zentrallarchiv 
w Merseburgu, gdzie materiały do dziejów gospodarki leśnej na Śląsku, 
a także i na innych ziemiach polskich, rozproszone są po różnych zespo
łach 19

• Ciekawe materiały znalezione zostały też w archiwach w Pszczy
nie, Cieszynie, Katowicach, Bielsku, Raciborzu i Gliwicach 20. 

Zasadniczy zrąb podziału leśnej własności na Śląsku został ustalony 
w zasadzie do pierwszej polowy XIV w., kiedy to większość książąt śląs-

15 Urbarze dóbr zamkowych opolsko-raciborskich z lat 1566-1567, wyd. R. Heck 
i J. Leszczyński, pod red. J. Gierowskiego, Wrocław 1956; Urbarze śląskie z końca 

XVIII w., wyd. K. Orzechowski i Z. Szkurlatowski, pod red. S. Inglota, Wrocław 
1961; Urbarze dóbr zamkowych Górnego Sląska z lat 1571-1640, wyd. R. Heck, 
J. Leszczyński i J. Petra.n, pod red. J. Gierowskiego, Wrocław 1963.

ie Continuation der Kii.yser und Koniglichen Privilegien, statuten und Sankctio

num pragmaticarum, t. I-III, Wrocław 1712-1729. 
11 Archiwum Państwowe m. Wrocławia i Woj. Wrocławskiego, Akta Rejencji 

Opolskiej, Dział III-Lasy obejmuje poszyty nr 1 do 5005. Z tej masy materiałów 
najbardziej interesujące dane do niniejszego opracowania zawierają poszyty: nr 
32 - Einrichtung u. Verwaltung der Regierungs Forst 1818-1889, nr 135 - Exami
nation Protokol.łe der Forst Lehrlinge 1853, nr 136 - Forst Jagd-Lehrlinge 1854, 
nr 149. - Forst Geometer und Taksatoren Instruktion 1813-1864, nr 170-175 -
Forst Verwaltung 1825-1883, nr 181-182 - Jagd Ordnung in Provinz Schlesien, 
pierwsza polowa XIX w. 

18 Stami ustredni archiv Praha, sygn. C:DKM, nr II/288 oraz IV/20; Statni 
archiv Opava, Kataster Karoliński z lat 1721-1736, filmy c. 1-142; Oddileni 
Zemedelsko-lesnicke, sygn. c. 1579/II-l. 

19 Deutsche Zentral.łarchiv Merseburg, Rep. 96-221 A, Akta des Kabinets 
Friedrich Wilhelm III, Forst und Jagd-Sachen (w latach 1764-1792), Rep. 87 
D-3406, Nachweisung der Forst-Culturen pro 1836; Rep. 87 D-5213, Acta betreffend
die Fasanerie bei Ottmauchen 1814-1822.

20 WAP Katowice, sygn. 11444, Landratamt · Lublinietz; WAP Katowice, OT 
Pszczyna, Archiwum Książąt Pszczyńskich, sygn. VI-84, Curenden an die Ples
sische Revier Jaeger 1776-1812; AT Cieszyn, sygn. 856, Verbot des Ziegen haltens 
(1770-1821); AT Bielsko, Archiwum Książąt Sulkowskich, sygn. 450, Forstamts 
Natura! Rechnung 1848; AT Gliwice, sygn. II c 198, Staadtischen Forsten 1778-1855; 
w poszycie luźno włożone zarządzenie pt. Declaration der schlesischen Forst und 

Jagd-Ordnung von 19 IV 1758; WAP Opole, AT Racibórz, Akta komory raciborskiej, 
sygn, 7/4699, Forst Register von Nensa. 



418 Aleksander Nyrek 

kich uznała (1327) zwierzchnictwo króla czeskiego Jana Luksemburskieg�. 
Miało to decydujący wpływ na ówczesny „porząde1t leśny", który spro
wadzał się przede wszystkim do korzystania z pożytków leśnych. Wpraw
dzie ustrój feudalny na Śląsku był już ukształtowany, to jednak nie 
wszystkie jeszcze formy życia społecznego unormowano w dokumentach. 
Wprowadzający nowe stosunki feudalne musieli się liczyć z dawnym 
starosłowiańskim prawe:i:n obyczajo,vym. Jakże często wprowadzając nowe 
nazwy zostawiało się dawne funkcje czy urzędy zmieniając częściowo 
ich działalność. Wyraźnie to widać na przykładzie książęcej służby ło
wiecko-leśnej na Śląsku, której organizacja niewiele różniła się od sta
rosłowiańskiej opolna-grodowej służby łowieckiej. Dawny łowczy grodowy 
w okresie rozdrobnienia Śląska na liczne księstwa będzie w dokumentach 
wymieniany jako magister venatorum. Łowczy książęcy pełniący funkcję 
przełożonego nad łowczymi grodowymi tytułowany jest jako venator 
summus, prefectus venatorum, supremi venatores lub silva,rii 21. Łowczy 
książęcy mieszkał przeważnie na zamku książęcym i należał do najwyż
szych urzędników dworu książęcego. W miarę ugruntowywania się ustro
ju feudalnego przyboczny jego orszak przekształcał si� w urząd z własną 
kancelarią. Łowczemu książęcemu podlegały łowiectwa grodowe spra
wujące nadzór nad łowcami, myśliwcami, rybakami, bartnikami, ptaśni
kami, sokolnikami, boibrownikami, ogarnikami-psarzami, wilkowyjcami, 
holornkami, leśnymi, strażnikami itp. Łowiectwa grodowe organizowały 

okolicznościowe łowy dla pożytku i przyjemności książęcej, sprawowały 
stały nadzór nad wierzyną, przejściami leśnymi, wy.rębem i obróbką 
drewna, zbierały daniny od poddanych za korzystanie z pożytków leś
nych, utrzymywały psy i ptaki myśliwskie oraz prowadziły bieżący od
łów zwierzyny, ptaków i ryb 22• 

Lasy w tym okresie stanowiły przede wszystkim własność książęcą, 
jednak w miarę cornz liczniejszych nadań książęcych wytworzyła się tak
że gruntowo-leśna własność kościelna i rycerska. W •sumie ,wymie�ione 
trzy grupy własnościowe tworzyły w tym ok.resie tzw. zwierzchność feu
dalną, która przez przywłaszczenie sobie areałów leśnych decydowała 
o stopniu i sposobie korzystania z pożytków leśnych ,przez całą ludność.
Wolni kmiecie, nielic:mi już w tym okresie, zachowali z czasów opolno
-grodowych kawałki lasów - nazwane na Śląsku obchodami, na Mora
wach i w Czechach ochozami - które użytkowali jako pełnoprawni
właściciele 23. Również w okresie kolonizacji na prawie polskim i nie-

21 Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae ... , t. I, Wrocław 1951, s. 267,

303, 308. 
22 C h a d t, op. cit., s. 665 i n.
2s Tamże, s. 616.



Praktyka i wiedza leśna na Sląsku 

mieckim otrzymywali kmiecie grunty leśne zamieniane stopniowo na 
pola uprawne, których jednak mogli być tylko użytkownikami. Osadni-
ctwo na prawie niemieckim, a następnie podporządkowanie Śląska Ko
ronie Czeskiej przyspieszyły proces ugruntowywania się ustroju feudal
nego oraz wprowadzenie organizacji administracyjnej na wzór zachod
nioeuropejski. Ponieważ w procesie tym pośredniczyło państwo czeskie,. 
wprowadzano więc pewne instytucje czy funkcje lub same tylko nazwy 
właściwe dla ziem czeskich. Niewielkie różnice językowe sprzyjały temu 
procesowi. Właśnie w tym okresie pojawiają się na Śląsku tzw. holom
kowie, a nieco później hejtmani 24. Jednak do czasu utrzymania się dy
nastii książąt piastowskich proces czechizacji czy germanizacji był znacz
nie wolniejszy i niejednokrotnie ograniczał się tylko do przejmowania 
pewnych nazw nadawanych funkcjonariuszom, których rola przez to nie 
ulegała. większej zmianie. Czeski lovec na Śląsku zawsze był nazywany 
myśliwcem, natomiast na Morawach były w użyciu obie nazwy. Nie był<> 
na śląsku w użyciu słów hajny czy poleśny, lecz gajowy lub leśny. Oczy
wiście w języku łacińskim funkcje te były określane jednakowo, tak sa
mo jak w okresie późniejszym w języku niemieckim 2s. Duchowieństwo 
i rycerstwo organizowało w swych posiadłościach służbę łowiecko-leśną 
na wzór książęcy. O ile jednak do polowy XVI w. opieka nad zwierzyną 
i urządzanie polowań było głównym zajęciem służby łowiecko-leśnej, to· 
pod koniec tego okresu dozór nad drzewostanem staje się drugim waż
nym zadaniem. Chodziło przede wszystkim o to, aby pobieranie drewna 
przez ludność z lasów feudalnej zwierzchności odbywało się według 
ustalonego porządku. Ludność za drewno opalowe i budulcowe, wypas 
bydła, koszenie trawy, grabienie ściółki i mchu, zbieranie bukwi, żołę
dzi, jagód, grzybów, łowienie ryb, ptaków i innej drobnej zwierzyny, ko
rzystanie z leśnych dróg zobowiązana była do pewnych świadczeń w na
turaliach, pieniądzu, a z biegiem czasu i w robociźnie 26. 

Na przełomie XV i XVI w. zaczyna się na śląsku proces stopniowe
go przewartościowywania służby łowiecko-leśnej. Wiąże się to z formo
waniem w dobrach kościelnych i szlacheckii::h służby łowiecko-leśnej za
leżnej od właściciela dóbr oraz zmniej�niem się roli gospodarki łowiec
kiej na korzyść gospodarki drzewnej. Dawna k,siążęca służba łowiecko-leś-

24 C h a d t, op. cit., s. 676. 
25 W archiwaliach pisanych w języku niemieckim spotykamy się najczęściej 

z następującymi nazwami funkcjonariuszy służby łowiecko-leśnej: Jagermeister, 
Jager, Oberforster, Forster, Forstmeister, Forstknecht, Forstschreiber, Forstwarter, 
Jager und Zeugwarter. 

26 C h a d t, op. cit., s. 645 i n. Czasem w organizowaniu i nadzorze eksploatacji 

lasu pomagali feudalnej zwierzchności sołtysi. Oni też w tzw. gminnych lasach 

chłopskich organizowali i nadzorowali eksploatację wszelkich pożytków leśnych. 
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na zdobywała swe umiejętności i wiedzę przede wszystkim przez długolet
nie doświadczenie. Do pewnego stopnia sytuacja była tu podobna jak 
w cechach rzemieślniczych. Dopiero po nabyciu pewnych umiejętności 
i wykazaniu się odważnymi czynami dawne pacholę czy pachołek mógł 
być przyjęty do grona myśliwców, leśników, bartników, sokolników, bo
browników, ogarników, rybaków, nosić podobny jak wszyscy strój, a na
wet i broń. Przyjęcie takie odbywało się uroczyście i było połączone 
z przysięgą, nieraz nabożeństwem kościelnym oraz wspólną biesiadą i za
bawą 27

• Dobra znajomość zwierzyny, ostoi i dróg leśnych, umiejętność 
barwnego opowiadania o zasłyszanych czy przeżytych przygodach, dwor
skość lub układność, przezorność i chytrość pomagały nieraz równie do
brze w awansowaniu, jak siła fizyczna, }'łytrwałość, odwaga czy imponu
jąca postawa. Ceniona była także wierność i nieprzekupność służby ło
wiecko-leśnej. Fakt, że w pierwszych ustawach traktujących o „porządku 
leśnym" przewidywało się surowe kary za nadużycia nie tylko dla lud
ności, ale i dla opieszalej służby leśnej, wskazuje na istnienie takich na

dużyć 28. Najstarsze dokumenty śląskie wspominające o porządku wyrę
bu drewna dotyczą przede wszystkim górnictwa i hutnictwa na pograni

czu śląsko-morawsko-czeskim. Rzecz charakterystyczna, że o ile jeszcze 
-dokumenty książęce i biskupie z .pierwszej połowy XIV w. (1328 r.) ze

zwalają mieszkańc9m Złotych Gór i J esenika na bezpłatne pobieranie 
drewna opalowego i budulcowego z okolicznych lasów, to już w XV w. 
lasy w pobliżu kopalń, hut i kuźnic nie mogły być. użytkowane przez 
tychże mieszczan 29. Drewno z tych lasów miało iść jedynie na potrzeby 
kopalń, hut i kuźnic. Dla okolicznej ludności przeznaczono odleglejsze la
sy do użytkowania. Z dokumentów tych wynika, że wyrąb drzew za
równo w XIV jak i w XV w. odbywał się bez żadnego porządku, który 
by przewidywał odnowienie lasu. Dokumenty książęce i biskupie z XV w. 
ograniczające eksploatację lasów przez ludność miały na uwadze jedynie 

zabe3Pieczenie wystarczającej ilości drewna dla przedsiębiorstw. Z do
kumentów tych wynika także, że okoliczne kopalnie, huty, kuźnice, mie
lerze, browary i piekarnie spowodowały tak znaczne wytrzebienie lasów, 
że do użytku poddanych przeznaczono bardziej odlegle i trudno dostępne 
lasy górskie 30• Stopniowo postępująca dewastacja lasów spowodowała 

w początkach XVI w. (1510 r.) wydanie zarządzenia przez biskupa wroc
ławskiego Jana Thurzona. N a mocy tego zarządzenia wyrąb drewna 

21 Tamże, s. 709. 
28 Tamże, s. 717.
29 N o z i ł': k a, Z minulosti slezskych lesu ... , s. 13. 

ao Tamże, s. 12 i n. 
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w lasach na potrzeby wszelkich przedsiębiorstw miał być kontrolowany 
przez biskupiego leśnika, ·który winien wyznaczać drzewa do wyrębu 31• 

Thurzo wydal w latach dwudziestych i trzydziestych XVI w. pięć 
dalszych dokumentów, w. których nakazuje swoim leśnikom wyznaczanie 
drzew do wyrębu na opal, budulec, na potrzeby miejscowych rzemieślni
ków oraz spławu we wszystkich lasach należących do bis'kupstwa 32• 

W tym czasie na terenie Śląska opawsko-karniowskiego pobieranie drew
na opalowego i budulcowego kontrolował hejtman, tj. zarządca posiad
łości 33. Zarządzenia te wprowadziły pewien lad i porządek w eksploatacji 
lasów, lecz nie zapobiegły ich trzebieży. 9 IV 1541 r. została napisana in
strukcja dla górników i hutników w posiadłościach biskupstwa wrocław
skiego na pograniczu górnoś�sko-czesko-morawskim, która wprowadzała 
nowy porząde'k wyrębu lasów 34. Nakazywano w niej leśnik.om, aby po� 
dzielili las na części i kolejno przemaczali je do wyrębu, urządzając to 
w taki sposób, że nim ostatnia część będzie wycięta, pierwsza powinna 
nadawać się do wyrębu. Wydaje się, że jest to pierwsza instrukcja na 
ziemiach polskich (również w ówczesnych Czechach nie było wcześ-niej
szej), która wprowadzała użytkowanie lasu zrębami z podziałem na części. 
Realizacja tej instrukcji wymagała dokonania szacunkowego obliczenia 
zapasu drewna w lasach przeznaczonych do wyrębu oraz ustalenia orien
tacyjnie ilości drewna potrzebnego nie tylko na bieżąco, ale i w przy
szłości. To ciekawe i postępowe na ówczesne czasy zarządzenie zostało 
sformułowane w specyficznych i dogodnych ku temu warunkach społecz
nych i naturalnych. Posiadłości biskupstwa wrocławskiego były urządzo
ne wzorowo pod względem organizacji administracji i pracy 35. Intratne 
kopalnie szlachetnych kruszców na pograniczu śląsko-czeskim, a także 
huty, browary, mielerze, piekamie byfy otaczane przez biskupów i admi
.nistrację szczególną opieką. Przedsiębiorstwa te walnie przyczyniły się 
do spustoszenia okolicznych lasów, i to nie tylko przez zużycie drewna 
w toku produkcji. Rozwijające się tu osadnictwo wpływało też na wyle
sienie terenu 36. W rezultacie administracja dóbr dążyła do wypracowa
nia takich ,sposobów eksploatacji lasów, które miały zapewnić drewno· 
na przyszłość i zapobiec deforestacji. 

.

a1 Codex diplomaticus Silesiae, t. XX, Wrocław 1900, s. 204, 229, 242, 262; t. X:XI, 
Wrocław 1901, s. 40, 94, 178. 

32 N o z ick a, op. cit., s. 14. 
23 Tamże. 
34 Tamże.

35 Pod kierunkiem prof. S. Inglota napisana została przez C. Nowińskiego praca 

doktorska pt. Organizacja administracji i pracy w dobrach biskupa wrocławskiego 

od polowy XVI do polowy XVIII w. Z pracą tą miałem możność zapoznać się na 

seminarium doktorskim prowadzonym przez prof. S. Inglota. 
88 K u h n, op. cit., s. 28 i n. 
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W szellkie wzmianki o sposobie wyrębu lasów z pierwszej polowy 
XVI w. pochodzą z zarządzeń adresowanych przede wszystkim do górni
ków. Brak natomiast zarządzeń skierowanych do służby, leśnej. Dopiero 
30 IV 1574 r. biskup wrocławski M. Gerstmann wydal instrukcję dla służ
by leśnej sprawującej nadzór nad lasami w okolicach Złotej Góry 37. Ta 
najstarsza instrukcja dla służby leśnej na Śląsku przechowywana 
w aktach Archiwum Archidiecezjalnego we Wrocławiu uległa zniszcze
niu w czasie ostatniej wojny. Treść jej podana jest w artykule B. Koniga 
poświęconym górnictwu w dobrach biskupstwa wrocławskiego 38. Z uwa
gi na to, że jest to pierwsza śląska instrukcja dla służby leśnej, przyto
c'zymy jej treść za Konigiem, by poznać, jaki był wówczas stan wiedzy 
i praktyki leśnej na Śląsku. Po pierwsze, zabraniano wycinania na opał 
oraz do warzenia piwa i pieczenia chleba drzew _zdrowych i dobrze rosną
cych. Do tych celów należało użytkować leżaninę i drewno polomowe. 
Lasy należało wyczyścić z wszelkiej leżaniny, śniegołomów i wiatroło
mów, tak aby mlod'e drzewka i krzewy mogły swobodnie rosnąć. Po dru
gie, drewno nacięte dla kopalń, hut, kuźnic i dla rzemiosła winno być do 
wiosny z lasu usunięte. Na ponowny wyrąb służba leśna mogła zezwalać 
dopiero po uprzątnięciu drewna już ściętego. Po trzecie, służba leśna win
na szczególnie dbać o czystość lasów, w których urządza się łowy na 
zwierzynę. Również wody śródleśne winny być dozorowane i odławiane 
przez slużbe leśną. Po czwarte, należało pilnować, aby okoliczna ludność 
(Złote Góry, Hermanowice) pasła bydło i owce tylko na wyznaczonych 
do teg� gruntach leśnych. Zabraniano pasterzom zabierania do lasów 
psów oraz broni, a także urządzania w lasach polowań i płoszenia zwierzy
ny. 

Należy zaznaczyć, że wydana w 1555 r. w Czechach instrukcja dla 
łowczego królewskiego P. Satneho nie szła dalej niż wspomniane instruk
cje śląskie z lat 1541 i 1574. Jedynie instrukcja cesarza Rudolfa II dla 
łowczego królewskiego Korony Czeskiej Jana z Vfesovic z 1599 r. w za
kresie opieki nad młodnikami szła dalej od wspomnianych instrukcji 
śląąkich 39. Nakazywała ona łowczemu, któremu podlegała cała służba ło
wiecko-leśna w dobrach kameralnych w Koronie Czeskiej, aby zalecał 
zostawianie nasienników w czasie wyrębu. Szczególnie nalej:alo zosta
wiać nasienniki dębu i buka oraz wsze�ikkh drzew owocowych, które do
starczają pokarmu dla zwierzyny. Należało pilnować, aby· w młodnikach 
przynajmniej do lat czterech nie wypasano bydła i owiec. Zalecało się 
w instrukcji, aby młodniki były zabezpieczone przed zwierzyną i bydłem 

a1 N o z icka, op. cit., s. 17.
38 Tamże.

89 C h a d t, op. cit., s. 725. 
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przez ogradzanie i otaczanie ich rowami. Ta obszerna instrukcja złożona 
aż z 73 punktów najwięcej uwagi poświęcała sprawom łowieckim. N a 
wzmiankę zasługuje zalecenie gromadzenia siana, gałęzi, szczególnie 
wierzbowych, bukwi, żołędzi i soli dla zwierząt na zimę. Zalecano także 
przeznaczenie starych, nie nadających się do użytku koni dl'a zwierząt 
drapie:żmych, szczególnie dla wilków, chociaż nakazywano tępienie wszel
kiej zwierzyny drapieżnej. 

Kolejne instrukcje śląskie z lat 1609, 1610, 1612 i 1617 wydawane 
przez administrację dóbr biskupstwa wrocławskiego dla służby leśnej nie 
wnoszą istotnych nowości w stosunku do instrukcji poprzednich 40. Prze
widywały one zaostrzenie kar za wypas bydła, owiec, a szczególnie kóz, 
które administracja winna zabierać właścicielom, o ile zostały zajęte 
w lesie 41. Zalecano także zostawianie nasienników na wyrębiskach, 
ochronę młodników przed spustoszeniem oraz dbałość o czystość l1asu 
przez usuwanie leżaniny, wierzchołków i polomów. 

Na przełomie XVI i XVII w. ukazują się także pierwsze prace facho
we z kręgu tzw. Hausvaterliteratur. Chodzi o prace Jana Colera Oecono

mia ruralis et domestica i Calendarium „Oeconomicum et perpetuum" 

(1595-1605), które do pewnego stopnia są także odzwierciedleniem ów
czesnego stanu wiedzy i praktyki leśnej na Sląsku. J. Coler, pastor pocho
dzący ze Sląska, zn� niewątpliwie stan wiedzy i praktyki leśnej nie tyl
ko na Sląsku, ale także w ówczesnej Brandenburgii i Meklemburgii. Jego 
zalecenia w zakresie zakładania szkółek leśnych i opieki nad młodnika
mi oraz wskazówki dla służby leśnej, aby z uwagą obserwowała życie 
roślin i zwierząt leśnych, wypadają korzystnie w zestawieniu ze znany
mi nam instrukcjami dla służby leśnej z tego okresu. 

Rozwijające się pomyślnie od zakończenia w drugiej połowie XV w. 
wojen husyckich życie gospodarczo-społeczne na Sląsku zostało brutal
nie przerwane przez wojnę trzydziestoletnią. Historycy czescy, niemieccy 
i polscy zgodnie podkreślają, że Sląsk został w czasie tej wojny poważ
nie zniszczony i wyludniony 42. Zrujnowane huty, kuźnice, mielerze, ko
palnie i browary przynajmniej przez pewien czas nie zużywały takiej 
ilości drewna, jak na przełomie XVI i XVII w. Wyludnienie kraju przy
czyniło się także do niemal całkowitej likwidacji wrębów w grunty leśne. 
Były nawet liczne wypadki porastania pustek drzewami lub krzewami 
i zamiany gruntów uprawnych na lasy. Przechodzące i biwakujące armie 

40 N o f i � k a, op. cit., s. 17 i n. 
41 Podobne zarządzenia wydawano na $ląsku jeszcze na przełomie XVII 

i XVIII w. $wiadczą o tym materiały zachowane w AP w Cieszynie, sygn. 865, 
Verbot de Ziegen haltens (1770, 1821). 

u Potwierdza to także opracowana i wydana przez historyków wrocławskich 

Historia Sląska, t. I, cz. 3, Wrocław 1963, s. 73 i n. 
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pustoszyły lasy śląskie, podobnie jak i dotknięta klęską ludność, tym 
bardziej, że ówczesny feudalny dozór administracyjny uległ dużeµm osła
bieniu. Trzeba jednak podkreślić, że ostatecznym rezultatem wojny trzy
dziestoletnieJ było ugruntowanie się systemu pa'ńszczyźniano-folw:arcz
nego na Śląsku 43. Wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy spowo
dował zainteresowanie się wielkiej własności lasami. W miarę odbudo
wywania feudalno-folwarczn€j administracji likwiduje się nie tylko de
wastację lasów, jaka miała miejsce w czasie wojny, ·ale nawet ogranicza 
się korzystanie z pożytków leśnych, które było dozwolone przedwojen
nymi zarządzeniami 44. W posiadłościach, w których lasy zajmowały 
znaczniejszy procent gruntów folwarcznych, organizowano odrębne urzę
dy leśne (Forstamty) z własną kancelarią i coraz liczniejszym persone
lem administracyjnym oraz nadzorczym. Dawne zajęcia łowieckie cenio
no jeszcze i w tym okresie bardzo wysoko, ale gospodarka drzewna, 
a właściwie dozór nad drzewostanem oraz wyrąb i sprzedaż drewna za
czynają przynosić największe korzyści materialne w tym dziale gospo
darki. Czynsze i daniny płacone przez ludność za korzystanie z pożytków 
leśnych miały już coraz mniejsze znaczenie. W drugiej połowie XVII w. 
w posiadłościach ślą'skich, gdzie go!lpodar'ka leśna odgrywała dużą rolę

> 

wprowadzono funkcje tzw. zarządców leśnych, którzy z reguły mieli fa
chowy stopień lasomistrza. Rzecz· charakterystyczna, że zarządcy lasów 
podlegał wraz z urzędem cały personel leśno-łowiecki tylko w tym wy
padku, jeśli łowiectwo nie odgrywało w posiadłościach większej roli. Na
tomiast w dobrach, gdzie były rozległe ·1asy i duża ilość zwierzyny łow
nej, nadzór nad całością gospodarki łowiecko-leśnej sprawował mistrz 
łowiecki (Jagermeister); tak było jeszcze w drugiej połowie XVIII w. 45 

Zachowane z drugiej .połowy XVII w. instrukcje dla leśników, laso
mistrzów i zarządców leśnych świadczą o następującym stanie praktyki 
i wi�dzy leśnej w majątkach feudalnej zwierzchności na Śląsku. Po 
pierwsze, ·zaostrzony został znacznie nadzór nad drzewostanem lasów wiel
kiej własności. Podjęto znaczny wysiłek zmierzający do pomierzenia 
gruntów leśnych. Z tego okresu pochodzą pierwsze plany ujmujące do
kładniej powierzchnię lasów aniżeli ówczesne mapy. Służbie leśnej na
kazuje się, aby pilnowała dobrze ustawionych znaków granicznych. Po 

43 Tamże, s. 77.
44 Wskazać tu można na wynikły z tego pod koniec XVII i na początku XVIII w. 

spór między mieszkańcami miasta Brzegu i Cesarsko-Królewskim Urzędem Kame

ralnym w Opolu. Akta procesowe zachowały się w: Statni ustfedni archiv Praha, 
sygn. (:DKM IV-20 i 288. 

45 Por. Instrukcje gospodarcze dla dóbr pszczyńskich, w oprac. S. Inglota i L. 
Wiatrowskiego, Wrocław 1963, s. 74 - Instrukcje dla generalnego zarządcy lasów 
z 1679, i s. 79 - Instrukcja dla łowczego z 1759 r. 
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drugie, dużą uwagę :ziwracano na wyrąb drewna, jego uprzątanie z lasu, 
transport i sprzedaż. Popiera się także rozwój rzemiosła i przemysłu 
w oparciu o surowiec drzewny. Po trzecie, zaleca się wyrąb częściami
pasami z ,pozostawieniem nasienników, gdzie szczególnie preferuje się· 
dęby, buki i drzewa owocowe. Po czwarte, wzmożona została opieka nad 
młodnikami. Po piąte, zorganizowany został system kontroli obrotu drew
nem przez cechowanie-znakowanie-karbowanie, notowanie w rachun
kach i kwitach oraz wyznaczanie sposobów, terminów i miejsc pobiera
nia drewna przez poddanych, rzemieślników, kupców i przedsiębiorstwa .. 
Po szóste, zwiększano wymagania w stosunku do służby leśnej, zarówno 
jeżeli idzie o jej moralność, jak i umiejętności oraz wiedzę fachową 46

• 

Z przełomu XVII i XVIII w. pochodzą także pierwsze do1kł'adniejsze
opisy urbarialne lub pomiarowe zawierające informacje o strukturze ga
tunkowej i wieku lasów śląskich 47, Informacje takie zawierają także ów
czesne prace geograficzno-przyrodnicze. Właśnie z tego typu źródeł do
wiadujemy się, że w początkach XVIII w. były na śląsku sztuczne szkół
ki leśne, kitórych zakładanie na początku XVII w. zalecał J. Coler. Cho
dziło w tym wypadku o szkółki modrzewi, o których wspomniał: Mikołaj. 
Henelius 48. Znacznie dokładniejszy obraz struktury lasów śląskich przed
stawiony jest w katastrze karolińskim sporządzO'Ilym w latach 1721-
1733 49. Szczególną wartość posiadają dane katastralne odnoszące się do 
lasów chłopskich, miejskich i drobnoszlacheckich, gdyż w katastrze wy
kazano tylko lasy, poza pewnymi wyjątkami, po uprzedniej wizji lo
kalnej. Natomiast dane sumaryczne o lasach wielkiej własności ziem
skiej, przeważnie odbiegające od przyjętych zą.sad spisu katastralnego,. 
nadsyłały do komisji katastralnych administracje poszczególnych dóbr_ 
Nie wchodząc szerzej w te zagadnienia, zwrócić należy jednak uwagę na 
ówczesny sposób klasyfikacji lasów śląskich oraz ustalenia ich powierzch
ni. Lasy dzielono według -składu gatunkowego drzew na twarde (dęby� 
buki, graby) i miękkie (sosny, świerki, jodły). W ramach tego_ ogólnego
podziafu wyróżniano jeszcze trzy klasy drewna twartlego i pięć iklas. 
drewna miękkiego. O ustaleniu klas drewna decydowała cena rynkowa„ 
jaką mo�na było uzyskać za. dany sortyment. Miary i ceny dla każdej 
klasy drewna były ustalane ogólnymi przepisami katastru. Natomiast 
przeciętny szacunek zaipasu i przyrostu drewna miały ustalać terenowe
komisje katastralne, korzystając oczywiście z fachowej pomocy leśników .. 

o Tamże.
,1 Są także i wcześniejsze urbarze śląskie. Wykaz publikacji urbarzy śląskicht

podany jest w przyp. 15. 
,s M. H e n e 1 i u s, Silesiographia renovata ... , Wrocław 1704, s. 253. 
,e Patrz przyp. 18, 
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Powierzchnię lasów mierzono na lece-Stellungi (ok. 45 ha) i jitra
Morgi, a sortymenty drewna na sągi-sahy-Klaftery (latra) i kloce
.Klotze, posługując się uzupełniająco łokciami, stopami, calami i licze
niem na sztuki, mendie i kopy. W okresie habsburskim używano różnych 
lokalnych miar powierzchni i objętości zarówno przy klasyfikacji sorty
mentów drewna na pniu, jak i w jego obrocie. Żywo rozwijający się na 
przełomie XVI i XVII w. oraz po wojnie trzydziestoletniej handel drew
nem, szczególnie we Wrocławiu, doprowadził do utworzenia w tym 
mieście Urzędu Drzewnego (Holtzamtu), którego faktorzy uchodzili nie
omal za oficjalnych klasyfikatorów drewna 50_ Dlatego też patenty cesar
skie z pierwszej polowy XVIII w. polecają wprowadzenie miar wrocław
skich jako ogólnośląskich. Jednak w praktyce dalej były w użyciu mia
ry lokalne 51• 

Ożywienie gospodarcze ziem Korony Czeskiej w okresie panowania 
Karola VI spowodowało wzrost popytu na drewno, a nawet objawy lo
kalnego niedoboru drewna, szczególnie na pograniczu morawsko-górno
śląskim. Spowodowało to wydanie 12 III 1733 r. reskryptu cesarskiego, 
w którym lokalny brak drewna tłumaczy się prowadzeniem zlej gospo
darki leśnej s2. Aby temu zapobiec, należało przeznaczać do wyrębu tyl
ko stare, wyrośnięte drzewa, a zabronić wyrębu drzew zdrowych i dobrze 
rosnących. Wyrębiska winny być odnawiane przez pozstawianie nasien
ników, a młodniki otaczane należytym dozorem. Z tego okresu odnoto
wać należy także cztery wydania pracy pt. Neu vermerktes Schlesisches

Haus und Wirtschaft-Buch. Jest to praca anonimowa, której autorem oka
zał się Ślązak, urzędnik dóbr kameralnych brzeskich 53• Chociaż w tej 
pracy 'brak osobnego rozdziału o gospodarce leśnej, to jednak w tzw. Ca-
1endarium w zalecanych pracach na miesiące zimowe autor podaje sze
reg uwag o sposobach wyrębu drzew, potrzebie jego znakowania i zapi
sywania w rachunkach i kwitach. Autor zwraca uwagę, aby wyższy per
sonel administracyjny dóbr kontrolował niższą służbę leśną, która czę:.. 

sto jest przekupna i' za niewielkie korzyści pozwala chłopom na wielkie 
spustoszenia w lasach przez wyrąb drzewa lub wypas bydła, a nawet ło
wienie cyb, ptaków i drobnej zwierzyny. 

Chociaż w stosunku do poprzedniego okresu podniósł się poziom służ
by łowiecko-leśnej, to jednak w dalszym ciągu zdobywała ona swoje 
umiejętności i wiedzę fachową .Przez wieloletnie terminowanie przy boku 

50 Statni ustfedni archiv Praha, ćDKM, sygn. IV-20, Lesni veci.
51 N o z ick a, op. cit., s. 5.
s2 Tamże, s. 33.
s3 S. I n g 1 o t, Z dziejów organizacji folwarku na Dolnym Śląsku na podstawie 

instruktarza ekonomicznego z początków XVIII w. (Sobótka, 
,
R. XI, 1956, nr 2, 

.s. 227-269). 
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<],oświadczonych leśników. Wydana przez mistrza opinia w zasadzie wy
starczała do dalszej kariery. Od pilności i dobrej woli funkcjonariuszy 
zależało przede wszystkim, czy podnosili oni swoje kwalifikacje przez 
.czytanie dziel fachowych. Nauka o leśnictwie w tym okresie torowała so
bie dopiero drogę jako jedna z nauk kameralnych. 

W połowie XVIII w. zaczęły się na Śląsku zarysowywać perspektywy 
zmian i w leśnictwie, jednak wojny śląskie, a następnie wojna siedmio
letnia opóźniły ten rozwój o kilkadziesiąt lat. Mimo prowadzenia wojen 
rząd pruski wykazywał wiele inicjatywy zmierzającej do odbudowy go
spodarki leśnej na śląsku. Podyktowane to było troską o wyciągnięcie 
z lasów j·ak największych kapitałów. Zarządzenie królewskie z 9 IV 
1756 r. o nowym ·,,porządku leśnym i łowieckim" zapoczątkowało stalą 
ingerencję rządu pruskiego w kształtowanie gospodarki leśnej na śląsku. 
Kolejne zarządzenia rządowe z lat 1763, 1773, 1777, 1778, 1782 i 1785 
szły wyraźnie po linii pierwszego zarządzenia Fryderyka II 54. Niewątpli
wie zarządzenia te wnosiły wiele postępowych myśli w stosunku do do
tychczasowych zasad gospodarki leśnej na Śląsku. Ogólnie rzecz biorąc, 
zarządzenia pruskie postulowały, a właściwie nakazywały pod sankcja
mi karnymi wprowadzenie następujących zasad. Po pierwsze, należało 
stanowczo przeciwdziałać przeznaczeniu na opal w domach, urzędach 
i przedsiębiorstwach dobrych sortymentów drewna budulcowego. Na te 
cele miało być przeznaczone przede wszystkim drzewo połomowe, galę
-zie, wierzchołki, wszelkiego rodzaju leżanina oraz torf i węgiel kamien
ny. Po drugie, należało preferować eksportową sprzedaż drewna i jego 
pochodnych, a przez odpowiednią politykę podatkową i celną zapewnić 
-państwu największe korzyści. Do transportu drewna i wszelkich wyrobów 
z niego należało wykorzystywać drogi wodne, których regulacją i uspraw
nieniem winny zajmować się nie tylko terenowe władze administracyjne, 
�e i dominia prywatne, wykorzystując pracę poddanych. Po trzecie, na
leżało dążyć do utrzymania lasów nie tylko przez odnowę naturalną, ale 
także przez wysiew nasion i sadzenie odrośli. Wyznaczono nawet pewną 
ilość drzewek (50), jaką każdy mieszkaniec winien zasadzić. Młodniki 
winny być dobrze chronione przed bydłem, zwierzyną i innymi szkodni
kami. Należało zalesiać wszelkie nieużytki i pustki. Po czwarte, drewno 
opalowe winno być zastępowane torfem i węglem kamiennym. Ponie
waż wydobycie węgla ze względu na poważne trudności techniczne wy
magało większych nakładów, preferowano szczególnie wydobycie torfu. 
We Wrocławiu utworzono nawet specjalny Urząd Tor.rowy. Funkcjona
riusze tego urzędu musieli jeździć konno po prowincji i szukać miejsc, 
gdzie można było wydobywać torf. Po zlokalizowaniu takiego miejsca łan-

64 J a c o b i, op. cit., s. 77 i n. 

-4 - Sobótka 3/72 
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draci zobowiązani byli do przypilnowania, aby władze m1eJscowe uru
chomiły wydobycie torfu. Po piąte, zaczęto wówczas preferować urządza
nie lasów jednolitych pod względem struktury wieku i gatunków. Zale
cano sadzenie w górach świerków, a na nizinach sosny. Prowadzono tak
że w tym okresie prace topograficzne i statystyczne, które jednak nie 
dały pełnych rezultatów. Sporządzona pod kierunkiem Wredego dosyć 
szczegółowa mapa Sląska, ujmująca znacznie dokładniej niż mapy Wie
landa-Schubbarth·a obszary leśne, nie została jednak opublikowana. Rów
nież prace pomiarowo-statystyczne nie dały pełnych rezultatów, jeśli 
chodzi o lasy. Ukończenie tych prac w 1787 r. doprowadziło tylko do 
ustalenia ilości kompleksów leśnych na Sląsku (3083), i to w zasadzie 
dosyć pobieżnego 55• Wyliczenie to wyróżnia trzy kategorie terenów leś
nych, tj. takie, w lhórych prowadzi się: 1. duży handel drewnem, 2. ma
ły handel drewnem i 3. takie, z których drewno nie· jest przeznaczone 
na sprzedaż. 

Niezależnie od zarządzeń rządowych rozwijało się w tym okresie na 
Sląsku piśmiennictwo fachowe. Wydawano w poszczególnych posiadłoś
ciach instrukcje dla służby leśnej, a nawet z<aczęły ukazywać się pierwsze 
czasopisma, w tym także o pr-0filu gospodarczym, jak np. ,,Oeconomische 
Nachrichten" czy „Neu Oeconomische Nachrichteni> lub wcześniejsze
,,Schlesische Oeconomische Sammlungen"· (Wrocław 1754-1762, 1773-
1779 oraz „Neue Schlesische Oeconomische Sammlungen'' od 1800 r.) 56. 
Jeśli chodzi o ówczesną fachową literaturę śląską, to zapoczątkowała ją 
bardzo cenna praca J. J. Leopoldta, zarządcy dóbr Hochbergów na Gór
nym Sląsku (ks. pszczyńskie) i na pograniczu śląsko-łużyckim (Zary). 
Pod koniec XVIII w. wydrukowano we Wrocławiu także prace H. G. Dres
ky'ego i Tschirnera. Najbliższa jednak ówczesnej praktyce jest praca Le
opoldta. Gospodarce leśnej poświęca Leopoldt piątą księgę swej pracy, 
w sumie ponad 70 stron druku (w dużej ósemce). W ·pracy tej podał Leo
p'oldt opis właściwości hodowlanych i użytkowych około 20 drzew i krze
wów leśnych oraz około 10 drzew i krzewów owocowych. Należy zazna
czyć, że jeśli chodzii. o dąb, buk, sosnę, świerk, modrzew, olchę i brzozę, 
to informacje te są bardzo dokładne. Po raz pierwszy w fachowej lite
raturze śląskiej zostały szczegółowo opisane sposoby zbierania i prze
chowywania nasion drzew, ich wysiewu, wyboru i przygotowania miejsca 
pod szkóNti, opieki nad nimi, przygotowywania gruntu pod zalesienie 
wraz ze wskazówkami, jakie środowiska są najkorzystniejsze dla poszcze-

ss T. Lad o g 6 r ski, Generalne tabele statystyczne śląska, Wrocław 1954, tab. 

nr 32, s. 318 i n.

56 S. I n g 1 ot, Śląska literatura rolnicza i czasopisma od XVI-XVIII wieku 
jako źródło do dziejów wsi i rolnictwa (Lud, t. XLVI, 1960, s. 135 i n.). 



Praktyka i wiedza l'eśna na Śląsku 429 

gólnych gatunków. Dalej omawia autor klęski, jakie mogą dotknąć las 
bądź to z przyczyn klimatyczno-meteorologicznych, bądź też od zwierząt, 
owadów i ognia. Podaje także sposoby zapobiegawcze i likwidacyjne, 
zwracając uwagę na doniosłą rolę ptaków · w zwalczaniu owadów i ich 
gąsieillic. Zajmuje się też sposobami i zasadami klasyfikacji lasów według 
wieku i gatunku, przytaczając orientacyjne wymiary miąższości poszcze
gólnych klas i gatunków, charakteryzuje wreszcie obowiązujące wówczas 
zasady prawa leśnego oraz zasady i sposoby organizowania wyrębu drzew, 
klasyfikacji poszczególnych sortymentów drewna, obowiązujące wówczas 
miary oraz sposoby cechowania, rejestracji w rachunkach i kwitach, a tak
że ,składowania i przechowywani'a. 

N a przełomie XVIII i" XIX w. oraz w ok,resie wojen napoleońskich 
można zaobserwować pewien regres w gospodarce leśnej na Śląsk.u. Lasy 
były nadmiernie eksploatowane, a nawet dochodziło do wydzier:ż'awiania 
i wyprzedaży lasów państwowych 57

• Dopiero w kilkanaście lat po woj
nach napoleońskich podjęto duży wysil'ek dla poddźwignięcia śląskiej go
spodar'ki leśnej. Przede wszystkim iprzepr,owadzono pomiary lasów pań
stwowych i włączono do nich ostatecznie upaństwowione lasy kościelne. 
Stopniowo wypracowano podzi_ał organizacyjno-administracyjny lasów 
państwowych na -inspektoraty, nadleśnictwa, rewiry i obchody 58• Dla 
usprawnienia gospodar-ki łowieckiej i opieki nad zwierzyną utworzono 
stałe i sezonowe strażnice łowieckie ulokowane w pobliżu głównych ostoi 
zwierzyny. Po Bożym Narodzeniu, a najdalej po święcie Trzech Króli 
w strażnicach tych mieli dbowiązek mieszkać na stałe funkcjonariusze 
sluzby leśnej i ro�kładać nagromadzone latem i jesienią zapasy siana, 
gałęzi, bukwi, żołędzi i soli dla zwierzyny. Obowiązkiem tej służby było 
także niszczenie drapieżników i ochrona młodników. 

Na polecenie wfadz prowincji zorganizowano pod nadzorem światłego 
nadinspektora leśnictwa, lasomistrza J. von Pannewitza, przymusowe 
egzaminy dla służby leśnej. Egzaminy te organizowały inspektoraty lasów 
państwowych, jednak uczestniczyli w nich także funkcjonariusze służby 
leśnej z dóbr prywatnych. Również pod kierunkiem Pannewitza doko
nano szacunkowego obliczenia zapasu drewna w lasach, przeciętnego 

. rocznego przyrostu oraz rocznego za,potrz.ebowania na drewno. Pannewitz 
opracował nawet specjalny raport o wynikach tych prac, w którym zwra
cał uwagę władz prowincji, rejencji i rządu na konieczność ograniczenia 
nadmiernej eksploatacji lasów śląskich, gdyż - jego zdaniem - zary
sowała się konkretna persp�tywa niedostatku drewna na Śląsku 59. Z po-

57 J. Ja n cz a k, Okręgi rolnicze Polski zachodniej i północnej w pierwszej 

połowie XIX w., Wrocław 1969, s. 80 i n. 
58 Tr am n i t z, op. cit., s. 29 i n. 

58 K w a ś n y, op. cit., s. 28 i n. 
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glądami Pannewitza żywo polemizował Haass, nadleśniczy dóbr Schaff
gotschów, który w specjalnej pracy udowadniał, że obawy Pannewitza 
są przesadzone. Uważał, że może być tylko mowa o lokalnych niedobo
rach drewna na Sląsku. Polemika ta była wyrazem ścierania się zasad 
liberalizmu prekapitalistycznego z tendencją ograniczania przez państwo, 
a wraściwie przez gruntowniejszych znawców gospodarki leśnej, swo
bodnego gospodarowania lasami obliczonego na osiągnięcie największych 
korzyści przez właściciela 60. 

Od 1840 r. działało na Sląsku Towarzystwo Leśne (Schlesische Fornt
verein), a najaktywniejszym jego działaczem był właśnie Pannewitz s1. 

Towarzystwo wydawało czasopismo pt. ,,Verhandlungen des Schlesischen 
Forstvereins", które od 1868 r. zmieniło tytuł na „Jahrbuch des Schle
sischen Forstvereins". Obok Pannewitza dużą aktywność w pracach To
warzystwa wykazywał A. Tramnitz, autor cennej pracy o lasach śląs
kich 62• Wymienić także trzeba świetnego znawcę gospodarki śląskiej, 
a szczególnie górnośląskiej, F. Triesta. (królewsko-rządowego asesora), 
autora fundamentalnej pracy do badań nad gospodarką górnośląską pt. 
Topographisches Handbuch von Oberschlesien. N a uwagę zasługuje także 
działalność nadleśniczego E. W. Maronia, autora ciekawej pracy o ubez
pieczeniach lasów prywatnych i komunalnych na Sląsku, w której zwra
ca uwagę na fakt większej podatności na klęski lasów jednolitych. 

W połowie XIX -w. gospodarka -w lasach państwowych na Śląsku dzię
ki inicjatywie władz, działalności Towarzystwa Leśnego oraz Akademii 
Rolniczej w Prószkowie pod Opolem ('od jesieni 1847 r.) wy.raźnie się pod
niosł'a. O ile po wojnach napoleońskich w sprawozdaniach rejencyjnych 
jako wzorowe gospbdarstwia leśne wymieniano lasy Hochbergów, Prasch
mów i Schaffgotschów, to w połowie XIX w. z całą pewnością zaliczyć do 
nich można było i lasy państwowe. Doszł'o nawet do tego, że w lasach 
prywatnych urządzano organizację administracji i pracy na wzór lasów 
rządowych. Podniósł się w tym czasie wyraźnie poziom służby leśnej, 
w której szeregach, szczególnie na niższych stanowiskach, było wielu 
Polaków, i to nie tylko ze Sląska. Z liczby 1465 nazwisk studentów, któ
rzy studiowali w Akademii Rol�iczej w Prószkowie pod Opolem (w okre
sie jej pierwszego 25-lecia), kształcąc się także i na leśników, 345, tj. 23-0/0, 
są to niewątpliwie nazwiska polskie oraz 3 litewskie 63. Również na pod-

so A. żabk o - P o t op o w i c z, Zarys rozwo;u wiedzy leśne; ... , Warszawa 1968, 
s. 62.

01 B e r n h a r d t, op. cit., t. III, s. 388 i n. 
&! A. T r  a m  n i t z, Schlesiens Forsten, Wrocław 1869. Praca Tramnitza zawiera

dużo cennych wiadomości, szczególnie o lasach państwowych. 
63 Die Landwirtschaftiiche Akademie Proskau dargestellt von Lehrern derselben, 

Berlin 1872, 4. Auflage. 
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stawie cennej pracy F. Triesta, w której podano nazwy wsi, przysiółków, 
nadleśnictw, leśnictw, a czasem rewirów, obchodów, stawów, jezior i stru
mieni z wymienieniem dawnych nazw, stwierdzić można, że przeważały 
nazwy polskie, a w każdym bądź razie słowiańskie 64. 

Podsumowując niniejsze studium o stanie praktyki i wiedzy leśnej na 
Sląsku w okresie feudalizmu można stwierdzić, że wywodzi się ona ze 
starosłowiańskiej organizacji łowiecko-leśnej. Formujące się w X w. pań
stwo polskie Piastów przejmując lasy stanowiące wcześniej własność 
wspólnot plemiennych zaczęło rozbudowywać dotychczasową organizację 
łowiecko-leśną. Książę lub król reprezentujący państwo był w tym czasie 
największym właścicielem obszarów leśnych. Wcześniej przywłaszcz'one 
przez głowy rodów lub przywódców plemion obszary leśne stanowiły 
znikomy areał w porównaniu z własnością książęcą. Do XIV w. w lasach 
książęcych uformowała się służba łowiecko-leśna, której organizacja stała 
się wzorem dla podobnej służby w rozrastających się beneficjach feuda
łów świeckich i kościelnych. Od początku XIV do połowy XVIII w., kie
dy Śląsk był włączony do Czech, zaznaczył się pewien wpływ wzorów 
czeskich w urządzaniu służby łowiecko-leśnej, szczególnie w dobrach ka
meralnych. Podobnie było, gdy niemal cały Śląsk został przyłączony do 
Prus. Jak uprzednio używano w administr.acji leśnej języka czeskiego, 
tak teraz wprowadzano nazewnictwo i język niemiecki. Jednak aż do 
przejęcia Śląska przez Polskę nie można było w organizacji leśnictwa 
śląskiego zatrzeć silnych znamion polskości, która się przedzierała wy
raźnie spod obcego języka, nazewnictwa i narzucanych form organiza
cyjnych. 

STAND DER FORSTPRAXIS UND FORSTKUNDE IN SCHLESIEN BIS ZUR MITTE 

DES XIX. JH. 

Die Arbeit enthalt einen Abriss des Standes der Forstpraxis und Forstkunde in 
Schlesien in der Zeit der feudalen Vorwerkwirtschaft. Die Anfange des Jager- und 
Forstdienstes in Schlesien fallen in die Zeit der Stammeswirtschaft. 

Wahrend der Herausbildung des Feudalsystems sind die Walder in den Besitz 
der Ftirsten tibergegangen; die Aufsicht und ie Exploitation der Walder organisierte 
der Jager- und Forstdienst, an dessen Spitze der oberste ftirstlic.he bzw. konigliche 
Jagermeister stand. Durch Lehen der Ftirsten und Konige nahm auch die Kirche 

und der Kleinadel Wald in Besitz. Der steigende Bedarf an Holz und dessen Neben
produkten sowie an Wild, Hauten und Fellen, Honig, Wachs und Waldfriichten hatte 
den Aufbau des Jager- und Forstdienstes in den kirchlichen und Adelsgtitern be

schleunigt. Verhaltnismassig frtih, denn bereits in der ersten Halfte des XVI. Jh. 

84 T r i e s t, op. cit., s. 50 i n. 

' 
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(1541) wurde in Schlesien die Abholzungswirtschaft eingefiihrt. Aus dem Xi\7I. Jh. 

stammen auch die ersten schlesischen Anweisungen fiir den Jager- und Forstdienst. 

Um die Wende des XVII. und XVIII. Jh. wurde auch die kiinstliche Aufforstung 

(durch Samen und Ausschliige) eingefiihrt. Verstiirkt wurde der Schutz der Wiilder 

vor Brand und den Schiiden, die das Vieh, vor allem in den Jungwfildern anrichtete. 

In dieser Zeit sind auch die theoretischen Kenntnisse liber die Zuchteigenschaften 

der Waldbiiume und -strauche gestiegen. Mit Umsicht begann man den Verbrauch 

vo11 Brennholz zu beschriinken und es durch Torf und Steinkohle zu ersetzen. Der 

wachsende Bedarf an Kapitał von Seiten des preussischen Staates sowie die Zu

weisung von abgedienten Unteroliizieren und Offizieren in den Jiiger- und Forst

dienst in Schlesien wirkten sich jedoch auf die damalige Forstwirtschaft negativ 

aus, da dies eine tibermiissige und unfachliche Exploitation der Wiilder verursachte. 

Gegen Ende der ersten Hiilfte des XIX. Jh. wurde die sogenannte liberale Kon

zeption der Waldexploitation, die sich in unmiissigem Kahlschlag und geringer 

Aufforstung iiusserte, tiberwunden. Eine wichtige Etappe fiir die Entwicklung der 

Forstkunde in Schlesien bildete die Grilndung des Schlesischen Forstvereins (1840), 

der durch seine organisatorische, erzieherische und publizistische Tiitigkeit grosse 

Verdienste urn die Hebung des fachlichen Niveaus des damaligen Jiiger- und 

Forstdienstes hatte. 




